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SLOŽENÍ SETU (JEDNOHO NOSNÉHO MODULU)
1x sada upevňovacího materiálu (12x šroub + 12x podložka + 12x hmoždinka)

12x boční panel

8x základový panel

6x zadní panel

6x truhlík

6x geotextilní podložka

DOPLŇKY
12x spojovací kolík
truhlíku

12x drenážní koncovka
(ucpávka)

32x vnitřní sponka
závlahy

8x propojovací trubička
drenážního systému

24x spojovací kolík
boční

32x vnější sponka
závlahy
(volitelně)
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KOMPLETACE ZÁKLADOVÝCH MODULŮ
Vyjměte ze středů bočních panelů spojovací kolíky. Vložte 2 spojovací kolíky do otvorů středové linie
zadního panelu dle obrázku.
KROK 1
Vyjměte spojovací kolíky
ze středů bočních panelů.

KROK 2
Vložte 2 spoj. kolíky do otvorů
středové linky zadního panelu.

KROK 3
Správně nainstalované
spojovací kolíky.

ORIENTACE ZÁKLADOVÉHO PANELU
Ujistěte se, že nosné moduly truhlíků jsou sestaveny tak, že drážka pro zavlažovací systém je nahoře!

POZNÁMKA: Nosné moduly
truhlíků musí být sestaveny
správně, aby systém bezvadně
fungoval. Drážka pro umístění
zavlažovací trubky musí být
nahoře – viz obrázek!

DRÁŽKA PRO
ZAVLAŽOVACÍ
TRUBKU NAHOŘE

DRENÁŽNÍ
DRÁŽKA VPŘEDU

ČÁSTEČNÁ KOMPLETACE MODULŮ
Částečná kompletace modulů se provádí, budete-li nosné moduly instalovat vertikálně na sebe (stohování).
KROK 1
Spojte boční panely
se zadním.

KROK 2
K sestavenému základu připojte
shora základový panel.
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KROK 3
Správně sestavený nosný
modul pro stohování.

KOMPLETACE CELÉHO NOSNÉHO MODULU
Kompletně sestavený nosný modul slouží jako základna celého systému vertikální zahrady.

KROK 1
Spojte boční panely
se zadním.

KROK 2
K sestavenému základu připojte
shora i zespod základové
panely.

KROK 4
Vložte 6 šroubů (součástí dodávky)
do vyznačených otvorů spodního
nosného panelu (viz šipky)
a utáhněte pro zpevnění celého
nosného modulu.

KROK 5
Správně zkompletovaný nosný modul
zajištěný šrouby.
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KROK 3
Nosný modul je zkompletován
a připraven k uchycení
na stěnu.

VERTIKÁLNÍ INSTALACE MODULŮ
Pro vertikální instalaci použijte částečně zkompletované moduly (viz postup uvedený výše).

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Nasaďte částečně sestavený
modul na celý základový modul.

Opakujte krok 2 až do požadované výšky.

Správně provedená vertikální
instalace.
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MOŽNOST 1: DRENÁŽ ODTOKOVÝM POTRUBÍM
Přebytečná voda se odvádí z každého nosného modulu do zvoleného drenážního
otvoru.
KROK 1
Vyjměte (vyloupněte) propojovací trubičky drenážního systému a
sponky ze středů základových panelů.

POZNÁMKA: PROPOJOVACÍ TRUBIČKY drenážního systému se používají pouze pro propojení
vnitřních nosných modulů.

KROK 2
Vložte propojovací
trubičky z pravé strany
nosných modulů, které
jsou navzájem spojeny.

KROK 3
Vložte boční
spojovací kolíky.

KROK 4
Nosný modul je připraven
ke spojení s druhým nosným
modulem.

KROK 5
Spojte moduly k sobě.

KROK 6
Nasuňte drenážní trubky na boky krajních
modulů.
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MOŽNOST 2: STANDARDNÍ DRENÁŽ
Přebytečná voda protéká kaskádovitě z drenážních drážek modulů do truhlíků
o patro níže.
KROK 1
Vyjměte (vyloupněte) drenážní koncovky (ucpávky) a propojovací kolíky z bočních
panelů.
Koncovka

Cap

POZNÁMKA: Zkontrolujte
nasazení drenážních
koncovek (ucpávek) na
drenážních otvorech
všech nosných modulů.

Drenážní
otvor
Channel
Outlet

.

KROK 3
Vložte boční spojovací kolíky.

KROK 2
Nasaďte drenážní koncovky na
všechny drenážní otvory.

KROK 4
Spojte moduly k sobě.

KROK 5
Zkompletovaný standardní drenážní
systém. Přebytečná voda protéká do
odpadní nádobky (není součástí setu).

7

VELIKOST MODULU & UPEVNĚNÍ NA STĚNU
®

GRO-WALL SLIM PRO rozvržení instalačních rozměrů.
UPEVNĚNÍ: použijte 2 šrouby pro upevnění každého nosného modulu.
404mm (15.90”)

SCREWS + WASHERS

SINGLE MODULE WIDTH

BATTON

227mm
(8.94”)
PARTIAL
MODULE

227mm
(8.94”)
BATTON
SPACING

704mm
(27.72”)

KIT
HEIGHT

227mm
(8.94”)
BATTON
SPACING

250mm
(9.84”)
SINGLE
MODULE

808mm (31.81”)
DOUBLE MODULE WIDTH

POZNÁMKA: Při montáži používejte vhodné
pomůcky – vodováhu apod.

MONTÁŽ
MUSÍ BÝT V ROVINĚ!
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23mm
(0.90”)
BASE
PLATE
HEIGHT

INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU
®

Modul Gro-Wall je vybaven systémem IPI™ - Individual Plant Irrigation, který umožňuje instalaci efektivního
zavlažovacího systému, který lze přizpůsobit rostlinám bez zbytečných ztrát vody. Komponenty závlahy nejsou
součástí dodávky.

NÁVRH INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁVLAHY:
6 vertikálních modulů, 2 moduly na šířku








1x
12x
2x
1x
3x
1x
12x

role zavlažovacího potrubí Ø 16 mm
kapkovač (max 2 l/hod)
koncová krytka (ucpávka)
T-kus (3-cestný)
kolínko
rychlospojka – připojení k přívodu vody
pojistka (sponka) zavlažovací trubky

Poznámka: výše uvedený seznam komponentů závlahy je pouze informativní a musí se vždy
přizpůsobit individuálnímu návrhu vertikální zahrady.
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INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

2. Pokračujte v jejich instalaci
v celém systému.

3. Vsuňte zavlažovací trubky.

4. Vytvořte otvory pro kapkovače.

5. Otvor pro kapkovač.

6. Nacvakněte kapkovače.

7. Nasaďte kapkovače v celém
systému.

8. Nyní otočte trubku o 90°.

9. Správně umístěný kapkovač.

1. Nacvakněte pojistné sponky
zavlažovacích trubek.

.

10. Instalujte ostatní komponenty závlahy.
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VÝSADBA

1. Vložte geotextilní podložku na dno truhlíku.

2. Nasypte do truhlíku vhodný substrát.

3. Naplňte celý truhlík vhodným substrátem.

4. Opatrně vložte rostliny s mírným sklonem
směrem ven.

5. Osázený truhlík je připraven ke vložení do
nosného modulu.
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Atlantis® Gro-Wall Slim Pro - set
Objednací číslo

80080

Materiál

85% recyklovaný plast

Objem truhlíku

6l

Šířka celého setu

808 mm

Výška celého setu

704 mm

Hloubka

165 mm

Plocha setu

0.56 m

Hmotnost setu

9.5 kg

2

2

Hmotnost na m

2

16.96 kg/m

404 mm
ŠÍŘKA JEDNOHO MODULU

227 mm

704 mm

250 mm

hloubka
165 mm

808 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA 2 MODULŮ

Obchodní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:
graseko s.r.o.
Blanická 217/86, CZ-724 00 Ostrava
Tel.: +420 596 738 992, e-mail: info@graseko.cz, URL: www.graseko.cz

Veškerá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní a nelze z nich vyvozovat žádné nároky. Vyhrazujeme si právo provedení změn bez předchozích upozornění.

